
Actie

Airfryer

Gezonder
frituren met lucht

• Tot 80% minder vet*

• Makkelijk schoon te maken

• Minder nare vetluchtjes

Zie www.philips.nl/acties voor de actievoorwaarden. Actieperiode van 21 mei t/m 30 juni 2015. 
* Frietjes uit de Airfryer in vergelijking met frietjes uit een normale friteuse.



Hoe ontvangt u gratis Mora  
en Aviko producten (t.w.v €20)?

Bewaar de volledige originele (!) streepjescode van de verpakking van de 
Airfryer en het aankoopbewijs.

Stap 1: 
Ga naar www.philips.nl/acties, klik op de betreffende actie en vul het 
registratieformulier in. Upload de volledige originele (!) streepjescode van 
de verpakking van de Airfryer en het aankoopbewijs van de Airfryer.

Stap 2: 
Na registratie ontvangt u een persoonlijke link naar het deelname-
formulier met daarop de deelnemende Mora en Aviko producten 
afgebeeld. U kunt elk deelnemend product één keer registreren tot  
een maximum van €20.

Stap 3: 
Koop bij uw supermarkt de gewenste Aviko en Mora producten. 
Bewaar de volledige originele (!) streepjescodes van de Mora en Aviko 
verpakkingen en upload deze via uw persoonlijke link. 

Het is mogelijk om na iedere aankoop Mora en Aviko streepjescodes apart 
te uploaden in plaats van alle streepjescodes in één keer. Na ontvangst 
van alle bovenstaande documenten streven we ernaar de vergoeding 
binnen 4 weken op de betreffende bankrekening te storten.



Deelnemende producten Philips:

Deelnemende producten Mora:

Product  EAN 
Mora Kipkorn 5x60g 8710861994500
Mora Oven frikandel 4x70g 8710861986710 
Mora Oven kroket 2x80g 8710861995200
Mora Oven kroket 4x80g 8710861995248
Mora Chick-Ins Sweet Chili 12x25g 8710861998508
Mora Chick-Ins Saté 12x25g 8710861998515
Mora Chick-Ins Mozzarella/Basilicum 12x25g 8710861998522
Mora Happas Champignon 10x25g 8710861998607
Mora Happas Tomaat 10x25g 8710861998614
Mora Happas Prei  10x25g 8710861998621
Mora Happas Aubergine 10x25g 8710861994500

Deelnemende producten Aviko:

Product  EAN 
Aviko SuperCrunch Ovenfrites 750g 8710449919451
Aviko Rösti Rondjes Naturel 750g 8710449917341
Aviko Zoete Aardappel Frites 450g 8710449925179
Aviko Zoete Aardappel Blokjes 450g 8710449925155
Aviko Mini Gatins 210g 8710449926046
Aviko Gekruide Blokjes 450g 8710449922796

HD9220 HD9230HD9225 HD9240



twitter.com/PhilipsNL

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/acties of  
bel met de Philips Consumentenlijn: 0900 202 11 77 (€ 0,50 per gesprek)

Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt. Deze actie 
wordt georganiseerd door Philips Nederland B.V., vragen of opmerkingen kun je richten aan de Philips Consumentenlijn op 0900 202 11 77 
(€0,50 per gesprek). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de cashback aan je uit te keren, Philips hanteert een Privacy-
beleid dat je kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy. 

Actievoorwaarden:

•   Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in 

de periode van 21 mei t/m 30 juni 2015

•  Deze actie geldt alleen op de volgende typenummers: HD9220, HD9225, HD9230 en 

HD9240

• Elk deelnemend Mora en Aviko product kan maximaal 1 keer vergoed worden

• Philips aanvaardt max. 1 registratie per deelnemend product per deelnemer

• De vergoeding is gebaseerd obv de adviesverkoopprijs met een maximum tot €20

•  Volledige inzendingen van alle Mora en Aviko producten dienen uiterlijk  

30 september 2015 in ons bezit te zijn

• Onvolledige inzendingen worden niet geaccepteerd

• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen

• Het bedrag kan alleen per bank- of giro-overschrijving aan u worden overgemaakt

• Wij adviseren u het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden

•  Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan uw 

ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de registratie te voltooien


